Zápisnica
z korešpondenčného hlasovania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine konaného dňa 18. júna 2010
Členovia AS, ktorí sa zúčastnili korešpondenčného hlasovania: prof. MUDr. K.
Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., doc. Mgr. M. Bašková,
PhD., Mgr. I. Bóriková, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. P. Kaplán,
CSc., mim. prof., MUDr. B. Kolarovszki, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. Y.
Mellová, CSc., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr.
J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. D. Statelová, PhD., MUDr. V. Švihrová, CSc., prof.
MUDr. M. Zibolen, CSc., A. Antošíková, Z. Babišová, M. Bánová, K. Jánošíková, A.
Rosík
Predmet hlasovania: Odpustenie prijímacích pohovorov pre magisterský študijný
program Ošetrovateľstvo v externej forme pre akademický rok 2010/11.
Odôvodnenie: Odpustenie prijímacích pohovorov pre uvedený študijný program bolo
prerokované a schválené na zasadnutí vedenia fakulty dňa 7. 6. 2010 na základe nasledovných
dôvodov:
- poklesu záujmu o dennú formu magisterského štúdia, ktorý súvisí so zmenou legislatívy v
oblasti vysokého školstva;
- na študijný program Ošetrovateľstvo 2. stupňa v externej forme je prihlásených 63
uchádzačov. Z tohto počtu ešte 21 uchádzačov nezaslalo kompletné materiály, čiže nie je
jasné či budú pokračovať v prijímacom konaní. Uvedení uchádzači o štúdium dostanú
výzvu na doplnenie chýbajúcej agendy. Chýbajú dokumenty nie sú zásadné pre začatie
prijímacieho konania;
- na zasadnutí AS pre tento akademický rok bol v študijnom programe Ošetrovateľstvo 2.
stupňa v externej forme schválený počet 50;
- je vysoko pravdepodobné, že aj po odpustení prijímacieho konania sa z počtu
prihlásených uchádzačov o štúdium nedosiahne plánovaný počet prijatých Vychádza sa
pri tom zo skúseností z predchádzajúceho akademického roku (2009/10) kedy sa z 53
prihlásených uchádzačov po odpustení prijímacieho konania zapísalo do 1. ročníka len 38
uchádzačov.
Výsledok korešpondenčného hlasovania: Hlasovania sa zúčastnilo 20 členov AS, z toho
bolo 20 členov AS za predložený návrh.
Záver: AS schválil predložený návrh (uznesenie AS č. 15/2010).
Uznesenie AS č. 15/2010
Akademický senát JLF UK schvaľuje odpustenie prijímacích pohovorov pre magisterský
študijný program Ošetrovateľstvo v externej forme pre akademický rok 2010/11.

V Martine dňa 21. júna 2010

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v.r.
predsedníčka AS JLF UK
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